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Dobrý projekt vyžaduje vzájemné porozumění,  
říká Pavel Hnilička, autor návrhů Obec v zahradě a Místo pro život
Tématem tohoto čísla Suchých listů měla být původně bu
doucnost naší obce. Chtěli jsme se trochu víc zamyslet nad 
tím, jak bychom si naši obec do budoucna představovali, 
jak se jako občané na té představě společně dohodneme a co 
můžeme či musíme udělat pro její realizaci. Proto jsme také 
o rozhovor požádali člověka, pro něhož je vizionářství vlastně 
hlavní náplní práce. Pavel Hnilička vede architektonickou 
a urbanistickou kancelář, která ve spolupráci s investory 
a v diskuzi s občany vytvořila možný koncept rozvoje Licho
cevsi i Noutonic, známý pod názvy „Obec v zahradě“ a „Mís
to pro život“. Události nás poněkud předběhly, a tak se v čísle 
věnujeme především dílčímu návrhu změny územního plánu, 
nečekaně předloženému vedením obce. Ale ono to vlastně 
nevadí. S Pavlem Hniličkou jsme si totiž povídali i o tom, jak 
by se rozvoj obcí vůbec plánovat měl, a jeho slova tak jaksi 
nečekaně, a nikoli záměrně, dostávají i další rozměr.
Ve svém životopise uvádíte, že jste urbanista a architekt. 
Práci architekta si asi každý umí představit, ale o čem je 
vlastně práce urbanisty?

Slovo architekt pochází z řečtiny a znamená vedoucí stavitel. 
Úkolem architekta je v zásadě přetvořit potřeby budoucího 
uživatele do požadavků na stavitele. Architekt se tedy zaměřu
je na konkrétní budovu. Práce urbanisty je o širších souvislos
tech prostoru, krajiny, do které má být zasazen. Jako urbanisté 
více řešíme celek, dostáváme se do širších vztahů s nadhledem 
nad jednotlivými budovami.
Jak jste se k této zajímavé profesi dostal?

Už jako dítě jsem si velmi rád stavěl a dával věci dohromady. 
Právě tato práce s prostorem a stavěním mě v architektuře 
a urbanismu velmi naplňuje a dělá mi radost. Možná jsem tak 
plynule přešel z dětství do dospělosti, protože si dodnes rád 
hraji. To mi nějak zůstalo.
Podílel jste se na řadě významných projektů. Je mezi nimi 
nějaký, na který jste obzvlášť hrdý? Něco, na co byste chtěl 
ukázat a říct: tak tohle jsem dělal já?

Obzvlášť hrdý jsem právě na projekt pro Lichoceves, na Obec 
v zahradě. Ten je totiž naprosto výjimečný, je to výjimečná si
tuace, kdy máme možnost navrhnout nové sídlo v podstatě od 
nuly. K tomu se člověk mé profese dostane párkrát za život.
„Navrhujeme Lichoceves od nuly“, to může starousedlíky 
skoro až vyděsit.

Tak to určitě nebylo míněno. Jak jsem už říkal, my jako urba
nisté pracujeme se souvislostmi, ctíme ducha toho místa. Jde 
o to ty stávající prvky do té celkové koncepce citlivě začlenit. 
My jsme se při přípravě toho projektu zajímali i o historii, 
o názory a potřeby místních, a vše jsme se snažili do toho 
projektu vtělit.

Realizaci projektu Obec v zahradě u nás jedni vnímají 
jako velkou a v zásadě jedinou příležitost pro rozumný 
rozvoj obce, druzí jako ohrožení, neboť z obce se na léta 
stane jedno velké staveniště a vesnický klid bude ten tam. 
Jak to vnímáte vy?

Každá stavba, ať už je malá, nebo velká, přináší po dobu vý
stavby určitá omezení, která nejsou příjemná. To je fakt. Já to 
vnímám jako určitou daň za to, že realizace projektu přinese 
zásadní zvýšení kvality života všem občanům žijícím v dané 
lokalitě.
Co tedy realizace projektu přinese starousedlíkům?

Je až překvapivé, jak moc se vývoj v Lichocevsi a Noutonicích 
zastavil ve srovnání s tím, co vidíme všude okolo Prahy. A je 
skoro neuvěřitelné, že takto blízko hlavního města máme 
sídlo, které nemá ani vlastní kanalizaci a vodovod. Takže tím 

Rozhovor

Pavel Hnilička (1975, Praha) studoval na Fakultě archi
tektury ČVUT v Praze pod vedením profesora Ladislava 
Lábuse a profesorky Aleny Šrámkové a později na Spolko
vé vysoké technické škole (ETH) ve švýcarském Curychu. 
Po absolvování praxe ve dvou ateliérech vede od roku 
2003 vlastní architektonický a urbanistický ateliér Pavel 
Hnilička Architects + Planners. Věnuje se návrhům a rea
lizaci staveb a územním a regulačním plánům pro města a 
obce. Je autorem řady odborných publikací, obor popu
larizuje na přednáškách, konferencích a seminářích jak 
doma, tak v zahraničí. V minulosti přednášel na Ústavu 
urbanismu Fakulty architektury ČVUT a byl místopředse
dou České komory architektů.
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hlavním přínosem bude především vybudování té infrastruk
tury…
…ale odpůrci projektu oponují, že kvůli tomu není nutné 
masivně stavět. Že zkrátka stačí vybudovat tu infastruktu-
ru pro stávající obyvatele.

Na základě svých zkušeností si troufám říct, že to je ekono
micky nereálné. Tím nechci starousedlíky nějak popudit, ale 
na tak velké investice jsou zkrátka Lichoceves a Noutonice 
příliš malé. A ono nejde „jen“ o tu infrastrukturu. Jde i o ob
čanskou vybavenost, školy, školky, obchody, služby, pracovní 
příležitosti, zkrátka o všeho, co je potřeba pro spokojený 
život, a to vše, pokud možno, v rozumné pěší dostupnosti. 
Takže například k doktorovi, na běžné nákupy či do lékárny 
nebude třeba cestovat dlouhé kilometry a vše bude možné vy
řídit v místě. A mysleli jsme i na to, že člověk má přirozenou 
potřebu nějak trávit volný čas, odpočinout si, relaxovat, proto 
počítáme s obnovou cest v krajině pro pěší, cyklisty i koně či 
s výsadbou stromořadí a parků.
Když se podíváme do okolních obcí, nebo třeba i jinam za 
Prahu, tak mnoho povedených projektů nevidíme. Vidíme 
spíše ony pověstné šmoulí vesničky. Z toho možná právem 
pramení i obavy starousedlíků…

V okolí Prahy, a bohužel nejen tam, vidíme důsledky nekoor
dinované suburbanizace, důsledky monofunkčního zastavová
ní koloniemi rodinných domů…
Přiznám se, že teď vám vůbec nerozumím. Já o šmoulí ves-
ničce, a vy na mě se suburbanizací a monofunkcí (smích)…

… promiňte, to ta profese. (Smích.) Zkrátka tam, kde jsou 
dnes, jak vy říkáte, ty šmoulí vesničky, tam se prostě jen stavě
lo a stavělo, bez řešení všech dalších souvislostí. Jsou to místa, 
kde se investor staral pouze o to, aby zde vystavěl domy, a už 
neřešil nic jiného. Nezajímala ho dostupnost služeb, nezajíma
ly ho potřeby těch budoucích obyvatel, nezajímal ho veřejný 
prostor. Za odstrašující příklad považuji třeba Jesenici u Pra
hy, kde dnes bydlí již asi deset tisíc obyvatel, a až teď horko 
těžko řeší, kde budou mít náměstí.
A my víme, když vás chytnu za slovo, kde bude mít „nová“ 
Lichoceves náměstí?

Klidně chytejte. V případě Lichocevsi už máme rovnou 
rozvrženo jedno centrální náměstí uprostřed obce, obchodní 
třídu směrem k nádraží a další náměstí u nádraží, ke kterému 
se přimykají nejdůležitější budovy ve městě. Na tuto struk
turu navazuje veřejná sít ulic a parků. Existují i konkrétní 
plány a vizualizace, dostupné na www.obecvzahrade.cz. Víte, 
možná proto já jsem před chvílí mluvil o tom „stavu nula“. 
My v případě Lichocevsi máme unikátní příležitost veške
rým těm neduhům „šmoulích vesniček“, jak jste to označil, 
předejít. Plánujeme od začátku, máme navrženou urbanistic
kou strukturu, která velmi dobře obslouží celé území ulicemi. 
Máme konkrétní vizi, kterou můžeme postupnou výstavbou 

naplňovat. Tedy nikoli jen bezhlavě stavět, jako v té Jesenici, 
a pak jen hloupě a draze improvizovat, bez šance na rozumný 
výsledek.
Jak vůbec funguje spolupráce urbanisty a investora? Nako-
lik máte volnou ruku? Nakolik musí investor „poslouchat“ 
vás a nakolik naopak musíte „poslouchat“ investora vy?

Dosavadní spolupráci s investorem rozvoje Lichocevsi, která 
trvá již několik let, vnímám velmi dobře. Pracujeme v at
mosféře porozumění a důvěry, která není u všech projektů 
samozřejmá…
Promiňte, ale to opět zní jako z učebnice. Buďme tedy 
osobnější. Jak se vám spolupracuje s Pavlem Španko? Ten 
má pověst mnohdy tvrdohlavého člověka. Nemá tendence 
obrazně řečeno vzít tužku a škrtat vám do plánů, říkat, já 
to platím, já to chci takhle?

Ale já jsem také velmi tvrdohlavý. To, co jsem říkal před chví
lí, zdaleka neznamená, že máme s investorem vždy na vše stej
ný názor. Ale rozhodně to není o tom, že by mi Pavel Španko 
čmáral v plánech. Důležité je umět si naslouchat a respektovat 
názor druhého, což si myslím, že funguje na obou stranách. 
Názorová rozdílnost inspiruje. Rozhodně přináší lepší výsled
ky, než kdybychom se jen vzájemně poplácávali po ramenou, 
jak jsme dobří a šikovní.
Tudíž spolupráce s investorem vám, zdá se, funguje. A co 
náhled veřejnosti? O námitkách odpůrců už byla řeč…

S místními jsme pracovali na několika občanských setká
ních, která koordinoval Petr Návrat. Ten zároveň připravoval 
s občany takzvané pocitové mapy a ankety o tom, co by lidé 
v místě chtěli změnit, a co jim naopak vyhovuje, a co tedy 
zachovat. Celkově z toho vyšly zajímavé výsledky, které, jak 
už jsem říkal, jsme v naší práci použili. A doufám, že v ná
sledujících fázích budeme tímto způsobem pokračovat. Jsem 
přesvědčen, že je to správný postup.
A do třetice. Jakou úlohu má podle vás v takto velkém 
projektu obec?

Řeknu to v obecné rovině. My jako architekti a urbanisté 
pracujeme na úlohách jak pro města a obce, tak pro soukromé 
investory. A dokážeme se díky tomu na problémy dívat pohle
dem obou stran. Vnímáme jejich potřeby a snažíme se v tom 
řešeném území hledat průsečíky zájmů. Jsem přesvědčený, že 
dobrý projekt může vzniknout jedině za vzájemného poro
zumění, pochopení a spolupráce. Protože pokud ty subjekty 
mezi sebou začnou bojovat, nikdy to nepřinese dobré výsledky. 
Takových příkladů kolem sebe vidíme spousty. Já jsem rád, že 
naopak v případě Lichocevsi i Noutonic třeba investoři našli 
společnou řeč. A věřím, že ji dříve či později najdou i s obcí, 
kde, jak to vnímám, to v posledních letech drhne. Ale opakuji, 
že jedině z vyvážené spolupráce a vzájemného respektu vznikne 
kvalitní dílo, které přinese prospěch všem. Přál bych si, aby 
takovýmto projektem byla i Lichoceves a Noutonice.

Rozhovor
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Komu prospěje změna územního plánu č. 2?

Dění v obci

Jak se již zmiňujeme v úvodníku, projednalo březnové 
zastupitelstvo mimo jiné druhou změnu územního plánu 
obce. Návrh prezentovala starostka obce Jana Muchová, která 
současně spolu s místostarostou Radkem Koritenským a pově
řenou zastupitelkou pro územní plán Ditou Masopustovou 
rozeslala vybraným občanům k dané problematice informační 
email. Rádi bychom v tomto článku pečlivě zanalyzovali 
argumentaci, s kterou byl návrh předložen.

Náves jako malovaná
Podle předkladatelů je hlavním smyslem navrhované změny 
odstěhování sušičky obilí z centra Noutonic, neboť její provoz 
neúměrně zatěžuje dopravu a je zdrojem obtěžujícího hluku 
a prachu, zejména v letních měsících. Sušička by měla být 
přesunuta na pozemky poblíž nádraží, které dle vyjádření 
obce majitel provozu, firma ZEUS NOUTONICE, a. s., již 
pro tento účel zakoupil. Tím by se z Noutonic odvedla ná
kladní doprava a zároveň by se mohla přesunout na železnici.

Odstěhování sušičky pak podle předkladatelů otevře cestu 
k celkovému zvelebení noutonické návsi. „Postavila by se 
budova, která by uzavírala západní stranu. V podstatě by tak 
došlo k obnově podoby návsi, kdy tam stál Šlechtův statek, 
který vyhořel v roce 1926. V čelní budově by byl prostor pro 
umístění služeb a třeba hospody a v zadní části by mohl Zeus 
postavit třeba malé byty,“ argumentují předkladatelé návrhu.

K realizaci záměru je však podle nich nutná změna územ
ního plánu. Současné území sušičky je určeno pro nerušivou 
výrobu a služby a tak to mělo být zachováno i v nově připra
vovaném územním plánu. A proto je podle obce nutná dílčí 
změna, která toto území nově definuje pro využití smíšené, 
a místo nového umístění, dnes vedené jako rezerva, právě pro 
nerušivou výrobu a služby.

„Přiznám se, že už té základní úvaze příliš nerozumím. 
Připomíná mi to pověstné škrábání pravou rukou na levém 
uchu. Pokud je připraven komplexní nový územní plán, na jehož 
návrhu se mimochodem podíleli i lidé kolem firmy Zeus, nebylo 
nic jednoduššího než do něj tuto dílčí změnu zahrnout. Nechápu, 
proč obec investuje úsilí a peníze do dílčí změny,“ uvedl k tomu 
místopředseda spolku Za krásnější Lichoceves a Noutoni
ce Matěj Čonka, který se profesně věnuje developmentu 
a s územním plánováním má zkušenosti.

„Zaráží mě i tvrzení, že změna územního plánu je nutnou 
podmínkou zvelebení noutonické návsi,“ dodává ještě Čon
ka. Podle něj se řada dílčích kroků dala udělat i ve stávající 
situaci, obec však zatím neudělala vůbec nic. „Taky je zvláštní, 
že vedení obce má vizi umístit na noutonickou náves hospodu, 
tedy do místa, kde dobře funguje jiný zavedený podnik, zatím-
co v Lichocevsi nefunguje nic, bývalá obecní hospoda zeje léta 
prázdnotou, a obec to nijak netrápí,“ diví se Čonka.

Doprava nezmizí
Za zamyšlení stojí i argumentace týkající se „vymístění“ 
sušičky „mimo centrum“ a dopadu stěhování na místní 
dopravu. Autoři návrhu mají pravdu, že přesunutí sušičky 
k nádraží posune tento provoz mimo stávající zástavbu. Zcela 
však opomíjí fakt, že území přímo sousedící s uvažovaným 
novým umístěním sušičky je jak v platném, tak v uvažovaném 
územním plánu určeno pro novou výstavbu. Jde tak o velmi 
krátkozraký postup. „Ve skutečnosti o žádné řešení problému 
nejde. Nebo jinak: jeden problém dnes vyřešíte a druhý tím za 
pět, deset let způsobíte,“ glosuje záměr Čonka.

Pokud jde o dopravu, pak podle předkladatelů návrhu 
„noutonická náves není návsí, ale průjezdnou komunikací, 
přes kterou není radno přecházet, natož tam nechat jít samot
né děti“. Ponechme pro tentokrát stranou, zda je takovýto po
vzdech od zastupitelů, kteří obec spravují minimálně tři roky, 
na místě a zda místo toho neměli pro řešení jistě nevhodné 
situace něco dělat. Ptejme se místo toho, zda přesunem sušič
ky k nádraží nákladní doprava zmizí a přesune se na železnici.

„Nezmizí,“ říká lakonicky k našemu dotazu námi oslove
ný drážní expert Vojtěch Kocourek a vysvětluje: „Přesune-
me dopravu na železnici, to je v mnoha případech jen takové 
zaklínadlo, prázdná fráze. Neznám tu situaci detailně, ale 
obecně musí být splněna celá řada podmínek. Musí k tomu být 
vhodná dopravní cesta, chcete-li koleje, musí být dopravce, který 
je schopen to zboží vozit. A hlavně to musí chtít zákazník a musí 
to být ekonomicky rentabilní. I kdyby byly všechny tyto podmínky 
naplněny, část přepravy v takovémto případě i tak zůstane na 
silnici.“

K prověření kapacit dráhy a přepravců podle našich infor
mací nedošlo, a patrně tak dojde na slova experta, že jde jen 
o prázdnou frázi, která má uchlácholit neznalé. Pro nás to 
ovšem znamená, že nákladní silniční doprava nezmizí, pouze 
se přesune z Noutonic do Lichocevsi.

Skutečně jde o stěhování sušičky?
Zdá se tedy, že při bližším posouzení je většina argumentů 
předkladatelů návrhu nepříliš přesvědčivá. Může tedy za 
plánovanou změnou být jiný záměr? „Neuvěřitelné. Předvo-
lební dárky vyvoleným. Žádný problém. Když koupíš nevýhodně 
pozemek, stačí abys měl kamarády na obci, a máš po starosti. 
A ještě je to vlastně dobrý skutek, kterým obci pomáháš,“ rozoh
nila se na FB stránce spolku noutonická podnikatelka Alena 
Němcová. Respektujeme její právo na názor, sami se však do 
podobných spekulací pouštět nechceme. Názor paní Němco
vé nás však přiměl nahlížet na předložený návrh ještě z jiného 
úhlu pohledu. A díky tomu jsme narazili na zajímavé a znepo
kojivé informace.

Především jsme se zajímali o to, zda existují nějaké garance, 
že po změně územního plánu ke stěhování sušičky skutečně 
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dojde a celý představený plán jen nemá maskovat jiné záměry, 
jak se patrně obává Alena Němcová. Jenže jak obec, tak firma 
ZEUS NOUTONICE, kterým jsme dali prostor se ke všem 
otázkám kladeným v našem článku vyjádřit, na naše dotazy 
vůbec nereagovaly. Objektivním faktem tak zůstává, že po 
provedení zvažované změny územního plánu získá ZEUS 
NOUTONICE zbouráním sušičky lukrativní stavební poze
mek v centru obce. A žádnou novou sušičku vlastně ani stavět 
nemusí.

Ještě znepokojivější jsou pak naše informace, že předseda 
představenstva ZEUS NOUTONICE pan Jan Miller v uply
nulé době opakovaně jednal o odprodeji všech nemovitostí 
v Noutonicích. Pod podmínkou anonymity nám to potvrdil 
náš zdroj. „Ano, ta jednání proběhla, pan Miller to nabízel, jak 
to leží, a běží minimálně dvěma místním podnikatelům. A mi-
nimálně jeden z nich mu řekl, že se zbláznil, že nabízí nesta-
vební pozemky za cenu stavebních, “ uvedl náš zdroj. Zarážející 
pak je, že návrh změny územního plánu, který ony nestavební 
pozemky změní pod rouškou zvelebení noutonické návsi 
právě na stavební, přišel v těsné časové návaznosti.

Jde o novou vizi pro Noutonice?
Vzhledem k tomu, že, jak jsme již uvedli, jak obec, tak firma 
ZEUS NOUTONICE celou věc nijak nekomentovaly, ukáže 
pravdu až čas. Je však otázkou, zda by za těchto okolností 
mělo o takové změně územního plánu rozhodovat stávající 
zastupitelstvo, neboť je zřejmé, že rozhodnutí bude činěno 
doslova pár dní před volbami. A zda by nebylo lepší ponechat 
takto závažné rozhodnutí až budoucímu zastupitelstvu.

Na závěr našeho článku jsme si ponechali názor většinové
ho vlastníka stavebních pozemků v Lichocevsi Pavla Španko, 
jehož jsme rovněž požádali o vyjádření, které nás poněkud 

překvapilo. Posuďte sami. „Já před panem Millerem v podstatě 
smekám. Já se s obcí pokouším domluvit několik let, a on to 
dokázal během několika týdnů,“ uvedl Španko. Na otázku, zda 
za celou transakcí nevidí toliko snahu firmy ZEUS NOU
TONICE o snadné zhodnocení pozemků, Španko oponoval, 
že na zhodnocení pozemků nevidí nic špatného. „Já to čtu 
tak, že pan Miller a jeho skupina tímto krokem společně s obcí 
přebírají odpovědnost za rozvoj Noutonic. Navrhovaná změ-
na totiž fakticky bourá kompromis složitě vyjednaný se všemi 
vlastníky pozemků v Noutonicích. Pokud si pan Miller dobro-
volně na sebe bere tento kříž, tak opět má můj obdiv. Protože 
to bude z jeho strany vyžadovat mimo jiné i velké investice do 
infrastruktury, které odhaduji v řádu desítek milionů korun. 
Předpokládám totiž, že stejně jako jsem připraven to udělat já 
v Lichocevsi, tak i on se postará o vybudování infrastruktury 
v Noutonicích a připojí na ni zdarma noutonické starousedlíky,“ 
uzavřel Španko. My uzavíráme opakováním již uvedeného: 
čas ukáže.

Dění v obci

V sobotu 26. 2. uspořádal Spolek za krásnější Lichoceves a Noutonice 
ve spolupráci s majitelem vily panem Pavlem Španko v její zahradě 
tradiční vesnickou zabijačku. Dobroty chutnaly, počasí přálo, harmoni-
káři hráli jako o život, tak snad jen ta účast mohla být lepší.

Tentýž den zorganizovala kavárna Kafe u Žlabu masopustní rej. 
Masky i „civilové“ prošli s poníkem vesnicí, a kdo se potřeboval zahřát 
či posilnit, mohl před akcí i po ní právě v kavárně. A tam se i jen tak 
sedělo a povídalo o věcech zcela nepodstatých. 

Občané a spolky oživují v obci lidové tradice
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Velikonoční menu
Šmigrustovka
„Šmigrust“ je moravské označení pro pomlázku. Polévka, jejímž 
základem je vývar z uzeného, o šmigrustu zahřeje a druhý den 
údajně pomáhá léčit i jisté jeho neblahé následky 😊.
Potřebujeme: vývar z uzeného masa, cibule a česneku, kousek 
uvařeného uzeného masa z vývaru, oblíbenou klobásu, cibuli, 
smetanu, hladkou mouku, sádlo, nastrouhaný čerstvý křen, 
pažitku, sůl, čerstvě mletý pepř, dle chuti vařená vejce.
Postup: Cibuli nakrájíme na malé kostičky, klobásu na 
kolečka. Na rozpuštěném sádle necháme zesklovatět cibuli, 
v ní lehce opečeme kolečka klobás, jemně zaprášíme mou
kou, necháme ji opéct a poté zalijeme studeným vývarem. 
Vše dobře promícháme, aby se nevytvořily hrudky, provaříme 
a zjemníme smetanou. Nakonec přidáme na kousky nakrájené 
uzené, a kdo už si vykoledoval a má v polévce rád, na kousky 
nakrájená vařená vejce. Dochutíme solí a pepřem, na talíři oz
dobíme čerstvým strouhaným křenem a nasekanou pažitkou.

Jarní kuřátko se špenátovou nádivkou
Potřebujeme: jarní kuře, toastový chléb, případně starší 
rohlíky či veku, jednu šalotku, slaninu, kousek másla, čerstvý 
tymián, 2 vejce, čerstvý špenát nebo mladé kopřivy, mléko, 
sůl, čerstvě mletý pepř, špejli/provázek.
Postup: Kuře nasolíme a odložíme na pekáč. Poté připravíme 
nádivku. Pečivo nakrájíme na kostičky a na suché pánvi nebo 
v troubě necháme proschnout. Oddělíme bílky a žloutky. Na 
pánvi opečeme slaninu a nadrobno nakrájenou šalotku. Do 
mísy dáme pečivo, lehce zalejeme mlékem, přidáme slaninu se 
šalotkou, žloutky, nasekaný špenát nebo kopřivy, podle chuti 
sůl, pepř a vše promícháme. Z bílků připravíme pevný sníh 
a lehce vmícháme do nádivky. Tou naplníme kuře a zajistíme 
špejlí nebo provázkem, zbylou můžeme přibližně v polovině 
pečení přidat vedle kuřete na pekáč. Podlejeme vodou a peče
me na 190° přibližně hodinu, v průběhu poléváme výpekem. 

Velikonoční koblížky
Když nestihnete beránka, mazanec ani jidáše, zkuste tuhle neky-
nutou rychlovku.
Potřebujeme: 2,5 hrnku hladké mouky, 250 ml kefíru/pod
máslí, pět lžic cukru do těsta, tři lžíce oleje do těsta, půl lžičky 
jedlé sody, jedno vejce, olej na smažení, moučkový cukr na 
posypání.
Postup: Do mísy nasypte mouku, cukr, sodu a promíchejte. 
Ve směsi udělejte důlek, vložte do něj vejce a olej. Za postup
ného přilévání kefíru zpracujte mícháním v hladké těsto. Při
kryjte fólií a nechte půl hodiny odpočinout. Těsto vyválejte na 
cca 1 cm plát a pomocí skleničky z něj tvořte kolečka, v jejich 
prostředku vykrojte menší kolečko. Smažte ve vyšší vrstvě roz
páleného oleje po obou stranách do zlatova. Pomocí papírové 
utěrky odstraňte přebytečný olej a na závěr pocukrujte.

Velikonoční tradice přežily až do dnešních dnů, dobře je 
znám i jejich původ a význam. Zkuste si ale v našem testu 
prověřit znalost některých méně známých faktů právě o svát
cích jara.

1. Velikonoce jsou považovány za jeden z největších křesťan-
ských svátků, mají však hluboké kořeny předkřesťanské. 
Odkud se vůbec vzalo jejich označení?

a) od slovanské bohyně plodnosti Veli, odtud česky
  Velikonoce
b) od germánské bohyně jara Eostre, odtud anglicky
  „Easter“ (Velikonoce)
c) od řeckého boha hojnosti Páguona, odtud francouzsky
  „Pâques“ (Velikonoce)

2. Velikonoční svátky jsou svátky pohyblivými, nemají 
pevně stanovené datum. Co je rozhodné pro určení data 
jejich konání v daném roce?

a) rozhodnutí papeže
b) na kdy připadá první neděle po třetím úplňku
  od předpokládaného narození Krista, tj. od 25. 12.
  předchozího roku
c) na kdy připadá první neděle po prvním jarním úplňku

3. Velikonoce jsou pro křesťany svátky Ukřižování a Zmrt-
výchvstání, velikonoční beránek symbolizuje Ježíše Krista 
a jeho oběť za spásu světa. To by bylo moc lehké. Ale co 
symbolizuje beránek v tradici židovské?

a) Izrael a jeho lid, tedy Boží stádo, v jehož čele stojí
  Hospodin
b) hojnost po skončení půstu
c) je to chyták, i pro Židy jde o symbol Ježíše Krista

4. Pomlázka, její pletení a význam, to by opět bylo moc 
jednoduché. Pondělí velikonoční je však časem ještě jed-
né tradice. Napovíme, že si ji (ovšem celoročně a dokud 
mu to zdraví dovolovalo) velmi oblíbil prezident Miloš 
Zeman a je jí:

a) vypít v kruhu přátel lahvinku dobré pálenky
b) vyjet si po vodě
c) objímat stromy

5. Jako každé jiné svátky znamenají Velikonoce také nějaké 
to volno. Pondělí velikonoční jako svátek přežilo i v ob-
dobí po roce 1948. Ale jak to bylo s Velkým pátkem?

a) byl dnem pracovního klidu i v letech 1948–1989 a je  
  jím dodnes
b) byl dnem pracovního klidu do poloviny 50. let a byl  
  obnoven v roce 2016
c) byl po vzoru západních zemí zaveden jako den pracov 
  ního klidu až v roce 2016

Test: Kouzlo Velikonoc
Řešení: 1 b), 2 c), 3 a), 4 c), 5 b)




